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Laminatgulv TRITTY 200 Aqua

Det slidstærke Premium-laminatgulv. 
Også til vådrum.

NYHED

Fugtbeskyttelse



HARO laminatgulvene er kendetegnet ved deres autentiske trælook, deres 
modstandsdygtighed og den lette lægning. Og med Silent CT bliver de til de 
mest stille laminatgulve i verden – rumstøjen reduceres med utrolige 60 %.

Disse egenskaber gælder naturligvis også for gulve i den nye serie TRITTY 
200 Aqua. De opfylder kravene i brugsklasse 33 og er derfor egnede til 
alle boligarealer og erhvervslokaler med høj belastning. De har en høj 
fugtbeskyttelse og er særligt slidstærke. Altså det ideelle laminatgulv til 
gange, køkkener og stuer. 

Alle mønstre fås både i det kendte plankeformat samt ekstra lange og ekstra 
brede som Gran Via 4V. Begge har faset kant på alle fire sider. Alle HARO 
laminatgulve er derudover særligt vedligeholdelsesvenlige og smudsafvisende.

Laminatgulv  
TRITTY 200 Aqua

Det robuste – endnu mere 
slidstærkt og med 
bedre fugtbeskyttelse

i følge vores Garantibestemmelser
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HARO TRITTY 200

i følge vores Garantibestemmelser
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i kommercielle og offentlige områder

HARO TRITTY 200 Fugtbeskyttelse
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HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V 

EG SICILIA NATUR 
authentic mat 
(imiteret træ)
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Blide naturnuancer med udseendet fra flot eg sørger 
I KØKKENER OG GANGE for velvære på et nyt niveau.

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V 

EG VENETO SAND 
authentic mat 
(imiteret træ)

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V 

EG SICILIA PURO
authentic mat 
(imiteret træ)
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HARO TRITTY 200 Aqua
Plankegulv 4V 

EG SICILIA PURO 
authentic mat 
(imiteret træ)



Det rigtige laminatgulv gør værelser til 
SLIDSTÆRKE PROBLEMFRI-RUM.

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V 

EG VENETO MOCCA 
authentic mat  
(imiteret træ)

HARO TRITTY 200 Aqua
Plankegulv 4V 

EG VENETO HONNING 
authentic mat 
(imiteret træ)
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Sortimentsoversigt

Plankegulv 4V
EG VENETO HONNING*
authentic mat 
Art.nr. 537 372

Plankegulv 4V
EG VENETO SAND*
authentic mat 
Art.nr. 537 369

Plankegulv 4V
EG SICILIA HVID*
authentic mat 
Art.nr. 537 368

Plankegulv 4V
EG VENETO MOCCA*
authentic mat 
Art.nr. 537 373

Plankegulv 4V
EG SICILIA NATUR*
authentic mat 
Art.nr. 537 371

Plankegulv 4V
EG SICILIA PURO*
authentic mat 
Art.nr. 537 370

Gran Via 4V
EG VENETO SAND*
authentic mat 
Art.nr. 537 375

Gran Via 4V
EG SICILIA NATUR*
authentic mat 
Art.nr. 537 377

Gran Via 4V
EG VENETO HONNING*
authentic mat 
Art.nr. 537 378

Gran Via 4V
EG SICILIA HVID*
authentic mat 
Art.nr. 537 374

Gran Via 4V
EG SICILIA PURO*
authentic mat 
Art.nr. 537 376

Gran Via 4V
EG VENETO MOCCA* 
authentic mat 
Art.mr. 537 379
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Tekniske data

EKSTRA SIKKERHED TILBYDER DEN 
NYE SERIE TRITTY 200 AQUA. 
På grund af den stærkt anti- 
kvældningsbehandlede aquaReject- 
bæreplade er gulvet beskyttet 
optimalt mod fugtighed og også 
godkendt til lægning i vådrum* 
(egnet iht. A0 ved fuldlimning). 
Derudover er gulvet takket være 
den høje brugsklasse 23/33 også 
meget velegnet til krævende 
områder som gang eller køkken.

1. Overfladelag, specialimprægneret 
 (modstandsdygtigt beskyttelseslag) 
2. Mønsterlaminat, specialimprægneret
3.  Speciel, stærkt anti-kvældningsbe-

handlet aquaReject-bæreplade
4. Bundlag af laminat
5.  Fabriksmonteret med Silent Pro 

komfort-lyddæmpningsunderlag eller 
med Silent CT-teknologi som tilvalg 
(velegnet til gulvvarme) 

5

1

2

3
4

*  Vådrum er flader med direkte slid, 
hvor der ikke ret ofte anvendes 
brugs- og rengøringsvand. 
Anvendelse i vådrum som sauna 
eller bruser er ikke tilladt. 
Vær opmærksom på, at 
vandsprøjt og vandpytter på 
overfladen skal fjernes (senest 
efter 30 minutter).

HARO TRITTY 200 Aqua Mål Brugsklasse Slidklasse Garanti Impactklasse Antistatisk klasse

Standard 8 x 193 x 1.282 mm 23/33                                     * AC6  IC3*** ASF2

Gran Via 4V 8 x 243 x 2.200 mm 23/33                                     * AC6

  Rumstøjsforbedring: ca. 30 %**, Trinlydsforbedring: 18 dB

  Rumstøjsforbedring: ca. 60 %**, Trinlydsforbedring: 14 dB

25 år i boligarealer
10 år i erhvervslokaler

25 år i boligarealer
10 år i erhvervslokaler

* Til boligarealer med stort slid og erhvervslokaler med moderat slid

** Måling af den reflekterende gangstøj: EPLF WD 021029-5 "impulshammer"/IHD fabriksstandard 438 "gang"

***  Viser hvor robust et gulv reagerer ved aftryk eller stød. 

Med IC3 opfylder gulvet de højeste krav.

2 mm tykkere
Ikke godkendt til vådrum

2 mm tykkere
Ikke godkendt til vådrum

HARO laminatgulv TRITTY består af 80 % træ og er 
uden PVC og blødgørere
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OVERFLADE

AUTHENTIC MAT

Stort set ingen forskel til ægte 
træ. Struktur og mønster 
stemmer overens. Overfladen har 
naturolie-karakter. 

FASEDE KANTER I ENDERNE OG PÅ 
LANGS

Ikke kun på langsiderne, men også 
på tværs er kanterne affasede – 
for at opnå et endnu mere 
tredimensionelt indtryk. 
Fagmanden taler om fasede kanter 
i enderne og på langs.

1. Plankegulv 4V. Klassikeren. 
Særligt populært pga. sit 
storslåede udseende, fremhævet 
med den fasede kant på alle fire 
sider.  
Mål: 193 x 1.282 mm  

2. Gran Via 4V. Giganten. Med 
usædvanlig rumvirkning og 
udpræget plankekarakter pga. den 
fasede kant på alle fire sider. 
Mål: 243 x 2.200 mm 

FORMATER/DESIGN

21

®

Hurtig, nem, naturlig – pleje til alle gulve

BEROLIGENDE 
VEDLIGEHOLDELSESVENLIGT 
 
Med et laminatgulv reducerer 
du plejen til det væsentlige. De 
robuste overflader er modstands-
dygtige over for snavs og lette at 
rengøre. Det bedste er, hvis du 
tørrer gulvet over med en opvredet 
klud/moppe. Så har du glæde af 
dit gulv i mange år. 
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Lyddæmpningsunderlag

VERDENS MEST STILLE  
LAMINATGULV 

HARO TRITTY SILENT CT
 
Glem alt om støjende trampelyde, 
raslelyde og støj! Silent CT reducerer 
støjen med utrolige 60 % i forhold 
til almindelige laminatgulve med 
lyddæmpningsunderlag. Dette er nu 
muligt med HARO innovationen 
ComforTec til komplet sammenklæb-
ning med undergulvet. Resultatet: 
når du går på gulvet, vil du opleve 
den behagelige akustik fra et gulv, 
som er fuldlimet. 
n	60 % mere stille
n	Kan takket være TopConnect 
 lægges uden værktøj
n	Egnet til gulvvarme
n	Op til 25 års garanti 60 %

mere stille
end traditionelle 

laminatgulve

Det glæder ikke mindst dine naboer, når hvert 
skridt ikke lyder som buldrende torden.

Behageligt for dig, når 
lydniveauet i rummet 
sænkes markant.

REDUCERING AF 
RUMSTØJ 

30 %*

REDUCERING AF 
TRINLYD 
18 db**

*  De maksimalt opnåelige enkeltværdier iht. 
EPFL-impulshammertest 

 (gælder for referencegulv)
** Iht. DIN 140-8

LYDDÆMPNINGSUNDERLAG Vi kan særligt anbefale:
det fabrikspåsatte lyddæmpningsun-
derlag Silent Pro
n	Fremragende dæmpning af 
 trinlyd og rumstøj
n	"Skovbundseffekten" skåner 
 leddene og rygsøjlen
n	Lægning og dæmpning i ét 
 arbejdstrin
n	Velegnet til lægning oven på 
 gulvvarme
n	Kan skæres let og rent
n	Restmaterialer bortskaffes 
 miljørigtigt sammen med 
 husholdningsaffaldet

Yderligere informationer findes under:
www.haro.com/info/youtube/
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Fodlister

FODLISTER –
MED SYSTEM 
  
Passende til gulvet eller som en 
kontrast til gulvet – vores 
fodliste-sortiment tilbyder den 
passende afslutning for enhver 
smag, naturligvis også vandfast.  
Hør mere om de næsten uendelige 
designmuligheder hos din HARO 
forhandler.

GULVPROFILER –
STILFULDE OVERGANGE FRA 
MARKANT TIL DISKRET 
  
Ved lægning af forskellige gulve 
er det vigtigt med en passende 
overgang, både optisk og haptisk. 
Til dette tilbyder vi metalgulvprofiler 
eller HDF-Easy gulvprofiler, der 
farvemæssigt passer til gulvet.
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Virksomhedens ledelse i fjerde og femte 
generation:
Peter Hamberger og 
Dr. Peter M. Hamberger

Virksomheden

Med en tændstikfabrik, et savværk og et teglværk lagde Franz Paul Hamberger 
for over 150 år siden grundstenen til den nuværende globalt aktive familie-
virksomhed Hamberger Industriewerke. Tradition og innovation, regional 
samhørighed og global succes, pålidelighed og fleksibilitet er begreber, der i 
vores virksomhed altid har ligget til grund for vores selvstændige handlinger. 
Også i dag produceres de globalt efterspurgte parket- og laminatgulve fra 
mærket HARO på virksomhedens hovedsæde i Stephanskirchen. Vores 
kvalitetsprodukter er Made in Germany. Dermed kan vi sikre, at vi udnytter 
ressourcerne så bæredygtigt som muligt, bl.a. også på grund af vores certifi-
cerede produktionsprocesser. Til beskyttelse af miljøet og for et sundt hjem. 
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Produktudbud
fra HARO

Træ er med sin mangfoldighed et fascinerende materiale. Vi har en stærk 
passion for træ og anvender i vores produkter til dit hjem træets naturlige 
virkning, dets kraftfulde æstetik og dets mangfoldige egenskaber som basis 
for en stilfuld bolig. 

HARO PARKET
Vores parketgulve er udelukkende 
fremstillet af de bedste træsorter. 
Med HARO parket forbedrer du 
dine rum vedvarende og får glæde 
af maksimal komfort i mange år.  

PARKETTMANUFAKTUR by HARO
Hvad der her opstår fra mester-
hånd, er gulve, der ikke kan 
overgås når det gælder et fornemt 
præg og uforlignelighed. De mest 
ædle træsorter forarbejdes ved 
ægte håndarbejde til parketgulve i 
særklasse.

CELENIO by HARO
Vores lidenskab for træ og vores 
nysgerrighed efter usædvanlige 
løsninger resulterede i den 
enestående innovation CELENIO: 
kombinationen af udseendet fra 
sten med varmen fra træ.

DISANO by HARO
DISANO er ikke kun den perfekte 
løsning for en ung og levende 
bolig. DISANO er også 100% 
sundt, og fremstilles uden brugen 
af blødgørere eller andre miljøpro-
blematiske substanser. 

KORKGULV
I flere årtier blev korkgulv 
næsten udelukkende anvendt på 
børneværelser eller i daginstitutio-
ner. Det skyldtes dets fodvarme og 
den bløde overflade. Vi har gjort det 
"gangbart" – som et ægte alternativ 
til en stilfuld bolig.

INTERIOR
Med HARO Interior opnår du også 
den naturlige udstråling fra elegant 
træ til vægge samt til trappebe-
klædning. Som eyecatcher finder du 
her også "HARO Table". 
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Tyskland, telefon +49 8031 700-0, telefax +49 8031 700-600, e-mail info@haro.com
www.haro.com
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